
﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى  

ما أعمق .  للناس وبينات من الهدى والفرقان ﴾

مشاعر االنتظار والترقب حينما يقترب موعد 

حلول شهر رمضان المبارك، وما أشد تعلق 

المؤمنين به، خصوصا عندما يقترن حلوله 

بحلول فصل الربيع كما يحدث هذا العام. فكما 

ان النفوس النائمة التي تعبت من الشتاء تترقب 

حلول الربيع، فان القلوب التي طحنتها دورة 

الحياة وأرهقت مشاعرها، تتطلع لعالقة من 

نوع جديد، هذه المرة مع هللا سبحانه. هنا تفتح 

القلوب عالم الغيب من أوسع أبوابه، فترى في 

الصوم طريقا لذلك العالم النقي الطاهر، وفي 

القرآن وسيلة فاعلة للتقرب من هللا. وفي شهر 

رمضان المبارك الذي يطل هذا العام في أجواء 

أقل ضغطا من الناحية الصحية واالجتماعية 

بسبب تراجع الوباء، يتواصل الصائم مع ربه 

بطريقين: فهو يقرأ الخطاب اإللهي الموجه 

للبشر من خالل القرآن الكريم، ويخاطب هللا 

بالدعاء والعبادات األخرى. انها نقلة نوعية في 

حياة هذا اإلنسان الذي يرى في التواصل مع هللا 

 طريقه الى السعادة والتكامل.

في العامين الماضيين هيمنت أجواء الوباء على 

العالم، فتقلص تواصل الصائمين بسبب ما 

فرضه الوباء من تباعد اجتماعي غير مسبوق 

في ذاكرة الجيل الحالي. فكان فيروس كورونا 

يتحدى البشر، وينذر بالقفز العاجل من شخص 

آلخر، ومع ذلك القفز متاعب شديدة أدت لوفاة 

أكثر من ستة ماليين انسان منذ ان حدث الوباء. 

وعانت نسبة كبيرة من الذين أصابهم الوباء 

مليون انسان، من  033ويتجاوز عددهم 

امراض تفاوتت أعراضها وأخطارها. وبفضل 

هللا تعالى وما انجرته االنسانية من أمصال 

تحول دون االصابة الخطيرة، وقرب الدورة 

الوبائية من االنتهاء بشكل طبيعي، يحل شهر 

الصوم هذا العام في أجواء اجتماعية مختلفة، 

وان كانت المنغصات 

متواصلة. هذه المنغصات 

محلية واقليمية ودولية، 

تترك آثارها المزعجة 

على حياة الناس وتفاعلهم 

من شهر الصوم وأجوائه. 

مع ذلك ستكون الفرصة 

متاحة للصائمين على 

صعدان عديدة. فأجواء العبادة متوفرة برغم شدة 

الظروف والمنغصات، كالصوم والصالة وقراءة 

القرآن والدعاء، واألمل ان يبادر المؤمنون 

لالستفادة من ذلك لتمتين العالقة مع هللا سبحانه 

وتعالى، وثانيها ان تراجع خطر الوباء يفتح 

المجال للتواصل االجتماعي الذي افتقد في 

العامين الماضيين، وسيضفي ذلك مشاعر الحب 

والود والتقارب واإللفة والتضامن اال جتماعي. 

ثالثها: ان الشهر الفضيل سيكون فرصة لتعميق 

مشاعر وحدة  األمة وشعوبها، فشهر رمضان ال 

يترك مجاال للتشكيك في الوحدة العملية لهذه 

األمة التي يراهن الكثيرون على تفتيت كلمتها 

 وشملها.

وكما يتكرر فان شهر رمضان ربيع القرآن وهل 

هناك من فعل أكثر قداسة من إعادة التواصل مع 

القرآن الكريم الذي سيشكو الى ربه حالة 

الهجران التي يعاني منها: ﴿وقال الرسول يا رب 

ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا﴾. ويفترض 

ان يتجاوز التواصل ظاهرة التالوة المستعجلة 

التي ال تشمل التدبر والتمعن وتعمق الرغبة 

بتمتين الصلة بكتاب هللا الكريم. ولذلك فان العاقل 

سيبادر إلعادة صياغة ذهنه ونفسه لوقف هذا 

الهجران، والعودة من جديد الى األجواء 

الروحانية واإليمانية  التي يوفرها كتاب هللا 

العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من 

خلفه. ويؤكد ذوو الصلة بالقرآن دوره في تغيير 

حياتهم، اذ يصبحون على تواصل مع هللا من 

خالل خطابه للبشر، ففي القرآن، كما جاء في 

الحديث: "كتاب هللا فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما 

بعدكم وحكم ما بينكم". وسيجد من يتحدى 

الشيطان ووسوسات النفس انه سيكون الفائز 

األكبر من تجديد االنفتاح على هذا الكتاب العظيم 

الذي بقي معجزة خالدة منذ ان انزله هللا على 

رسول هللا، وتحدى المعاندين ان يأتوا بآية من 

مثله، فعجزوا. سيخسر الصائم فرصة أخرى ان 

لم يتخذ هذه الخطوة 

الضرورية مع 

المعجزة الخالدة التي 

تعتبر اكبر المعاجز 

على اإلطالق النها 

مستمرة، تتجدد 

دائما. اللهم اجعل 

 القرآن ربيع قلوبنا .

 إقرأ في هذا العدد:

نشرة األبرار تصدر عن مؤسسة 

 األبرار اإلسالمية مرة كل أسبوعين

 724العدد  ة،عشر السابعة السنة

 2222ابريل  1-17

المهدي والمسيح: سلسلة االباء 

 (7)صووحدة البشرية 

 معًا لتجديد التواصل مع كتاب هللا في شهر رمضان

 (4)صكتاب: دليل إسرائيل العام  

في اندونيسيا“ حالل”إستبدال عالمة 

 (3)ص



 أخبار محلية 2

 نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية
 

بمناسبة يووم الونوصوف 
موون شووعووبووان، ومووولوود 
االمام المهدي المنتظور 
)عجل هللا تعالى فرجوه 
الشووووريووووف  أقووووامووووت 
مووووؤسووووسووووة األبوووورار 
االسالمية احتوفواال يووم 

مووارس  71الووخووموويووس 
. تضووووووموووووون 2322

اإلحتفال كلمة رئيسية لسماحة العوالموة الوموحوقوق 
السيد سامي البدري )مون الوعوراق . وقود توحودث 
عن جوانب من أوجه الشبه بيون اإلموام الوموهودي 
)عج  وكول مون األنوبويواء الوكورام) مووسوى )ع  
وعيسى )ع  سواء في مسألة الوالدة، أو الغويوبوة، 

 أو معاني أسماء األباء واألجداد.
كما شارك الدكتور سعيد الشهوابوي بوقوصويودة فوي 

ذكوور اإلمووام الوومووهوودي 
)عووجوول هللا تووعووالوووى 
فووورجوووه الشوووريوووف ، 
وختم الحفل بمجموعة 
من التوشيحات قورأهوا 
المونوشود السويود أحومود 
نعوموة الووداعوي. وقود 
أدار الوحوفول وقودم لوه 
 الشيخ حسن التريكي.

 
أقواموت  2322موارس  22وفي يووم الوخومويوس 

مؤسسة األبرار اإلسالمية ندوة اجتماعويوة توحوت 
الووووزوا  ”  عوووونوووووان: 

الوومووبووكوور: بوويوون السوولووب 
، استضافوت “ واإليجاب

فيها الباحوث اإلسوالموي 
الدكتور فخري مشكوور 
)طبيب وباحث عوراقوي 
مووقوويووم فووي السووويوود . 
الوودكووتووور مشووكووور قوودم 
مشووروعووا يوودعووو إلووى 
الووووزوا  الوووومووووبووووكوووور، 
متضمنا مجموعة من المقترحات التي يورى أنوهوا 
تساعد على نجاحه. ناقش المشروع معه األستواذة 
سامية الحوسويونوي )مون لوبونوان . وأدارت الونودوة 

 األخت ندى الشمري )أم نور الدين .
 

 اجتماع العلماء والمبلغين 
 في المركز اإلسالمي في إنجلترا

 
أقام الموركوز اإلسوالموي فوي إنوجولوتورا الومولوتوقوى 
السنوي الرابع والوثوالثويون لولوعولومواء والوموبولوغويون 
بمناسبة قورب حولوول شوهور رمضوان الوموبوارك. 

 .2322مارس  22وذلك يوم السبت 
كيفية نشور ” وقد حمل الملتقى لهذا العام عنوان:  
 “.تعاليم القرآن الكريم بين المجتمعات

 وتضمن المحاور التالية:
 ـ تعريف الحياة في القرآن.
 ـ النماذ  التربوية في القرآن.

 ـ أصول العدل ومكوناته في القرآن.
 ـ حرية الكالم في القرآن.

ـووو أسوووبووواب مووووت 
 المجتمع في القرآن.
بدأ االجتماع بوتوالوة 
آيووات بوويوونووات موون 
القورآن الوكوريوم، ثوم 
كووولوووموووة تووورحووويوووب 
بووووالووووحوووواضووووريوووون، 
وبوووعووودهوووا ألوووقووويوووت 
موووجووومووووعوووة مووون 

الكلمات باللغات المختلف، وختم بوكولوموة سومواحوة 
السيد هاشم الموسوي )رئيس الموركوز اإلسوالموي 

 في إنجلترا .
حضر اإلجتماع عدد كبير من العلماء والوفوضوالء 
والخطباء وأئوموة الوجوموعوة والوجومواعوة ور سواء 
المراكز اإلسالمية من مختلف الجاليات الموسولوموة 

 المقيمة في بريطانيا.
 

 مركز أهل البيت )ع( الثقافي 

 يستذكر رحيل الشيخ اآلصفي
 

استذكر مركز أهل البيت )ع  الوثوقوافوي فوي لونودن 
الذكرى السنوية لرحيل العالم الوعوارف والوموربوي 

آيوة هللا الشويووخ موحوموود 
مهدي اآلصوفوي )ره ، 
فووأقووام جوولووسووة نووقوواشوويووة 
بالمناسبة تحودث فويوهوا 
األستاذ أمير البوصوري 
)أبوووو صوووبوووا  عووون: 

المنهج التربوي عونود ” 
 “.الشيخ اآلصفي )ره 
كان ذلك يوم األربوعواء 

. 2322موووارس  20
وحضر اللقاء عدد مون 
 محبي الشيخ اآلصفي )ره .

 

 دار الحكمة تحتفل 

 بميالد اإلمام المهدي )عج(
 

بذكرى مولد  حكمة في لندناحتفلت مؤسسة دار ال
اإلمام محمد بن الوحوسون الوموهودي )عوج ، وذلوك 
بإقامة حفل بهيج بالمناسبة توحودث فويوه الودكوتوور 

هشوام الوحووسونووي، وشووارك 
الدكوتوور سوعويود الشوهوابوي 
بقصيدة شعرية، والومونوشود 
عباس يوسف بوموجومووعوة 
 من المدائح واألناشيد.
 71وذلووك يوووم الووجوومووعووة 

 .2322مارس 
 
 

 تبريكات بأفراح العامري

مع إطالله ليلة النصف من شعبان ومويوالد اإلموام 
المهدي المنتظر، أقام الدكتور علي قبيان العامري 
 71حفل زوا  ابنوه قسوورة، وذلوك يووم السوبوت 

على قاعة مؤسسة اإلموام الوخووئوي  2322مارس 
الخيرية. حضر الحفل عدد من أصودقواء الودكوتوور 
علي وأقربائه، وكذلك العديد من أصدقاء وزموالء 

 العريس قسورة.
وبهذه المناسبة تتقدم مؤسسة األبرار اإلسوالمويوة ـ 
إدارة وروادا ـ بأجمل الوتوبوريوكوات لوزي الوعوزيوز 
الدكتور علي قبيان العامري بمنواسوبوة زوا  ابونوه 
قسورة. سائلين هللا له السعادة والوتووفويوق والوذريوة 

 الصالحة.

 رمضان كريم
 تتقدم مؤسسة األبرار اإلسالمية بأجمل التبريكات 
 لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات

 بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
 

 سائلين هللا جلت قدرته أن يجعله شهر خير وبركة
وأمن وأمان، وعزة ونصر وكرامة لجميع عباده في 

 كل مكان.
 

 وكل عام وأنتم بخير
 

 صالة الظهرين في مؤسسة االبرار
 

نود تذكير االخوة بان صالة الظهرين 
مع حديث الجمعة ال تزال مستمرة 

بإمامة سماحة الشيخ حسن التريكي. 
تبدأ الصالة في الساعة الواحدة 

 والربع ظهرا.



 فضـاءات إسالمية 3

اعتراض فرنسا والهند على قرار 

 مكافحة كراهية االسالم

 

اعترضت فرنسا واالتحاد األوروبي والهند علوى 

مارس/آذار يوما عالمياً لمكافحة  71قرار إعالن 

الذي تبنته الجمعية العامة لزموم ”  اإلسالموفوبيا“ 

 المتحدة.

وتبنى أعضاء الجمعية الوعواموة قوراًرا اقوتورحوتوه 

 71باكستان لالحتفال بالويووم السونووي الومووافوق 

عولوى  2371مارس، الذكرى السونوويوة لوهوجووم 

قتيوالً مون  17مسجدين في نيوزيلندا والذي خلف 

 المسلمين.

دولوة ذات أغولوبويوة مسولوموة فوي  11وأيد القرار 

منظمة التعاون اإلسالمي ومقرها الوريواض، بوموا 

في ذلك السعودية وإيران ومصر وتركيوا وقوطور 

وسوريا والجزائر والمغرب والعوديود مون الودول 

 األخرى في الخليج الفارسي وشمال إفريقيا.

وذكر موقع "مويودل إيسوت آي" الوبوريوطوانوي أن 

"ممثلين من فرنسا والهند، اللتيون واجوهوتوا أيًضوا 

اتهامات باإلسالموفوبيا مون قوبول موجوتوموعواتوهوموا 

المسلمة، تحدثوا ضد القرار، رغم عدم معارضة 

 اعتماده باإلجماع".

المندوب الفرنسي لدى االمم المتحدة ، نويوكووالس 

دي ريفير ، اعترض على القرار بداعية ان بالده 

تدعم حماية االديان والمعتقدات ، متناسياً مواقوف 

مسوؤولوويوه الوحووكووومويوويون وعولووى رأسوهووم رئوويووس 

الجمهورية ماكرون تجاه االساءات الوتوي طوالوت 

نبي المسلمين محمد )ص  ، على انها تدخول فوي 

 اطار حرية التعبير .

وأضاف المسؤول الفرنسي أنه "ال يوجد تعريوف 

متفق عليه لمصطلح اإلسالموفوبيوا فوي الوقوانوون 

الدولي، بخالف حرية الدين أو الوعوقويودة، إال أن 

هذه هي الحرية التي تدافع عنها فورنسوا، وكوذلوك 

جميع الحريات العامة األخرى، مثل حرية التعبير 

 أو اإلدانة".

دولوة  21وردد االتحاد األوروبي، وهو كتلة مون 

أوروبية لديها صفة مراقب دائم في األمم المتحدة، 

مووخوواوف دي ريووفوويوويوور، إال أنووه ال يوومووتوولووك حووق 

 التصويت.

االتحاد األوروبي، بدوره اعتورض عولوى الوقورار 

ً بوالويووم  متذرعاً بكثرة االيام الودولويوة ، وموكوتوفويوا

الدولي الحياء ذكرى ضحايا العنف بسبوب الوديون 

او المعتقد ، دون االشارة الى االساءة الوى رمووز 

المسلمين كمخالفة قانونية النه يتعارض مع ميثاق 

 حقوق االنسان . 

 

 إستبدال عالمة "حالل"في إندونيسيا

أعلن وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا "يواقووت 

خليل قوومواس"، عون إسوتوبودال عوالموة "حوالل" 

التجارية للمنتجات الحالل في الوبوالد مشويوراً الوى 

أن عالمة "حالل" التي خّصصها مجلس العولومواء 

المسلمين فی إندونيسيا للمنوتوجوات الصوادرة وفوق 

تعاليم الدين اإلسالمي)الحالل  سويوتوم إسوتوبودالوهوا 

 بعالمة أخری.

ً موووضوووع نووقووا   وکووانووت عووالمووة حووالل دائوومووا

الحکومة اإلندونيسية الجوديودة الوتوي توولوت زموام 

للميالد حويوث طوورت بشوکول  2372األمور منذ 

 کبير إنتا  البضائع الحالل.

وکتب قوماس عولوى حسوابوه عولوى إنسوتوغورام أن 

"عالمة حالل المعلنة من قبل مجلس العلومواء فوي 

إندونيسيا سيتم إبطالها وإستبدالها بعالمة توجواريوة 

أخری ألن شهادة الحالل بحسب القانون يجب أن 

تصدر من قبل جهات حکومية وليس منظمة غيور 

 حکومية".

ويعتبر التعريف بعالمة جديدة دلويول عولوی الوبودء 

بتطبيق قوانين جديدة ستفرض علی مجال التجارة 

الحالل في إندونيسيا التي تعدّ من أکبر معاقل هوذا 

 النوع من اإلنتا  التجاری المربح.

وتشمل السلع المدرجة في لوائح المنتجات الحالل 

منتجات العناية الشخصية، والمالبس، واألجوهوزة 

الوموونوزلوويوة، وتوغوولويووف األطووعومووة والووموشووروبووات، 

 والقرطاسية، واللوازم المكتبية، واألجهزة الطبية.

 

متسابقاً ومتسابقة سجلوا في  492

 مسابقة "الشيخ جاسم" للقرآن

 
مون مسوابوقوة  21أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الـ

"الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني" للوقورآن بووزارة 

ً وموتوسوابوقوةً  113األوقاف القطرية أن  موتوسوابوقوا

سجلوا في فئات المسابوقوة الوثوالث بوفورع الوقورآن 

الكريم كامالً.  وأعلنت اللجنة المنظموة لوموسوابوقوة 

الشيخ جاسم بن محمد بون ثوانوي لولوقورآن الوكوريوم 

بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، أن 

ً وموتوسوابوقوة سوجولووا فوي فوئوات 113)    متوسوابوقوا

المسابقة الوثوالث بوفورع الوقورآن الوكوريوم كواموالً: 

)القطريون، خواص الحفاظ من المقيمين، عومووم 

الحفواظ مون الوموقويومويون ، فوي دورتوهوا السوابوعوة 

  711  مون الوذكوور و )237والعشرين، منهم )

 من اإلناث.

وبينت اللجنة المنظمة لمسابقة الشويوخ جواسوم بون 

محمد بن ثاني للقرآن الكريوم بوأنوه سويوتوم توكوريوم 

المراكز الخمسة األولى في الفئوات الوثوالث الوتوي 

يتنافس عليها الذكور واإلنواث، وأشوارت إلوى أن 

الجوائز المالية المخصوصوة لولوفوائوزيون فوي فورع 

مولويوون    7.2القرآن الكريم كامالً تبلغ نوحوو 

قطري، حيث يحصل صاحب المركوز األول فوي 

حفظ القرآن الكريم كامالً ترتيالً وتجويداً بالنوسوبوة 

للمواطونويون وكوذلوك فوي فوئوتوي عومووم الوحوفواظ، 

  ألوف   733وخواص الحفاظ للمقيمين على )

قطري، فيما يسوتوحوق صواحوب الوموركوز الوثوانوي 

ألوف  ، ويوحوصول  11بالفئات الثوالث ذاتوهوا 

ألفاً، وأصوحواب  13أصحاب المركز الثالث على 

ألوفواً، ويوحوصول الوفوائووزون  23الوموركوز الورابوع 

ألوف  13بالمركز الخامس من الفئات الثالث على 

   قطري.

كما تمنح اللجنة المنظمة للمسابقوة جووائوز موالويوة 

تشجيعية للمتنافسين ممن اجتازوا المرحلة الثانويوة 

ولم يتأهلوا للمرحلة الثالثة من المنافسات في حفظ 

القرآن الكريم كامالً. باإلضافة إلى جووائوز موالويوة 

للمتميزين من أصحاب األصوات الحسنة لجومويوع 

 األبــــرار المشاركين.

برار اإلسالمية، وتهتم بشؤون نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة األ
المسلمين عموما، وتسعى لتركيز قيم اإلسالم ومفاهيم القرآن، في ما يشيع اإليمان 

 والخير والحب والتسامح واإلعتدال بين الناس. لإلتصال والمراسلة: 

45 Crawford Place ،London W1H 4LP. Tel: 02077243033  

Website: www.abraronline.net 

email: abrarhouse@hotmail.com 
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 العالقة بين االمام المهدي والمسيح عليهما السالم

 سماحة المحقق السيد سامي البدري 

 211المهدي )عج  الذي يعتقد به الشيعة ولد سونوة 

هجرية ايام الوموهوتودي بواب الوعوبواسوي. وقود اخوفوى 

االمام الحسن العسكوري عولويوه السوالم والدة ولوده 

المهدي اال عن خواص الشويوعوة وطولوب مونوهوم ان 

 يكتموا خبر الوالدة الن السلطة تطلبه لتقتله.

حدث هناك تعامل موع االموام الوحوسون الوعوسوكوري 

عليه السالم من قبل السلطة والمواقع الدينية  الوتوي 

عينتهوا السولوطوة لولوموجوتوموع فوي موا عورف الحوقوا 

بووالوومووذاهووب. فووأكووثوور أصووحوواب الوومووذاهووب عوويوونووهووم 

العباسيون ليكونوا مراجع دين. كما أن هناك ر يوة 

رسمية ان االمام الحسن الوعوسوكوري عولويوه السوالم 

مات ولم يخلف ولدا. فوي موقوابول ذلوك روايوة اهول 

البيت ان االمام الوحوسون الوعوسوكوري عولويوه السوالم 

فارق الحويواة عون ولود هوو الوموهودي. والشويوعوة ال 

يوونووفووردون بووهووذا االموور. فووفووي كووتوواب "مووقوواالت 

االسالميين" لزشعري المعاصر للغيوبوة الصوغورى 

يذكر الرواية الشيعية للغيبة وان الشيوعوة يوعوتوقودون 

ان االمام الحسن العسكري عليه السوالم موات وقود 

 خلف ولدا هو المهدي الموعود.

الكالم اذن عن عقيدة الشيعة، تكملتوهوا ان الوموهودي 

سونوة،  21ادار شيعة آبائه في الغيبة الصغرى لمدة 

وكووان هونوواك  223اي بوعود وفواة الوعووسوكوري فوي 

السفراء االربوعوة واالول هوو ثوقوة االموام الوهوادي 

والعسوكوري عولويوهوم السوالم. وعوّرف كول مونوهوموا 

الشيعة بهما وانهما عن االمام الهوادي والوعوسوكوري 

يووقوووالن. اذن ارسووى االمووامووان الووثووقووة بوويوون نووواب 

 المهدي والشيعة. 

سونووات، وابونوه  2عثمان بن سعيد كانت له النيابة 

ان كوسونوة.  23محمد بن عثمان كانت الونويوابوة لوه 

التعامل مع النواب والمهدي قويا. كانووا مووثووقويون 

 لدى االئمة وهم الوسيط بين الشيعة والمهدي.

هذا المهدي ولود فوي اجوواء كواجوواء والدة الونوبوي 

موسى. الشيعة ال يوطورحوون موجورد فوكورة االموام 

المهدي، وانه يتحقق به العودل فوي الوعوالوم، بول ان 

رجل هذا العهد قد ولد وانه هوو الوتواسوع مون ذريوة 

 االمام الحسين عليه السالم على التحديد.

هل نجد لهذا المهدي بهذه العقيدة الشيعية الواضحوة  

 اثرا في القرآن الكريم وأحاديث النبي؟ 

بوأبوي ” اوال نبدأ بحديث االمام الرضا عليه السالم: 

هو وامي شبيهي وسمي جدي وشبويوه مووسوى 

قوله شبيهي تنصرف انه شبيوهوه “.  بن عمران

في الجسم، في لون بشرة االموام الورضوا )ع  

روايتان وانه شبيه النبي )ص ، معتدل الوقووام 

ابيض اللون، وكذلك المهدي شبيه الرضا مون 

الناحية الجسومويوة وهوو اموتوداده فوي االمواموة. 

وقوله: )سوموي جودي  اي ان اسوموه موحومود. 

وقوله: )وشبيه موسى ، هوذه الوروايوة توفويودنوا 

في تثبيوت الور يوة ان الوموهودي )عوج  شوبويوه 

بوموووسوى فوي اجووواء الوووالد، فووأجوواء والدتووه 

)عج  كوان يولوفوهوا الوخووف عولويوه مون الوذبوح 

والقتل، ولدينا روايات أنه غواب النوه يوخوشوى 

على نفسه الذبح. حين ولد قرأ قوولوه: ﴿ونوريود 

ان نمن على الذين استضعفوا في االرض ونجعولوهوم 

 ائمة ونجعلهم الوارثين﴾.

وهناك من يصرف هذه الشبواهوة الوى الوجوسوم. كوان 

 االمام ابيض البشرة. 

القرآن تناول قصة النبي مووسوى عولويوه السوالم فوي 

مشاهد كثيرة، امتازت سورة القصص بالحديث عون 

والدة موسى واجوائها العصيبة الوتوي اوجودهوا ظولوم 

فورعووون. فومووا هووي الوونووظووريوة فووي قصوص الووقوورآن 

 الكريم؟ 

هذا بحث، فالقصص التي انفرد القرآن الوكوريوم بوهوا 

عن التوراة حين لم يسردها من اآللف الى اليواء فوي 

مكان واحد، في ما عدا سوورة يووسوف الوتوي كوانوت 

قصة كاملة. قصة موسى وفرعون، فورقوهوا الوقورآن 

سوورة ومشوهود، اي ثولوث الوقورآن الوكوريوم.  01في 

جاءت كمشاهد متفرقة، الهدف انها جيء بها كشاهد 

للحديث عن شيء يشبه هذه الوموشواهود. ومون اشوهور 

من كتب في قصص القرآن شهيود الوموحوراب السويود 

محمد باقر الحكيم. التقتيوه فوي موديونوة قوم الوموقودسوة 

وعرضت عليه فكرتي، بان قصص القرآن جيء به 

كشاهد فوي اهول بويوت الونوبوي صولووات هللا عولويوهوم 

اجمعين. واالدلة واضحة حين يقرأ الوقواريء سوورة 

 الصافات وقد وافقني الشهيد على ذلك.

وقد اكثر القرآن من قصص بني اسورائويول، وهودف 

ذلك الحديث عن اهل البيت فوي زمون الونوبوي )ص  

وعترته الى آخر الدنيا. الحروف المقطعة جزء مون 

هوذه الونووظوريووة. سووورة الوقووصوص والونوومول وسووورة 

الشعراء افتتحت بالحروف المقطعة طسم في سوورة 

القصص، والشعراء. الحروف المقطعة فويوهوا اكوثور 

رأيا اخوتورت مونوهوا جوزءا مون روايوة عون  23من 

االمام: ما من حرف من هذه الحروف الموقوطوعوة اال 

وامام يموت وينهض امام. هذه القطعة من الوحوديوث 

جاءت ضمن رواية يعتبرها العولومواء ضوعويوفوة. فوي 

هذا المنهج اننا ال نلتفت لسند الروايوة بول مضوموون 

 الرواية ونعرضه على القرآن الكريم. 

درست ظاهرة التواريخ في االمم، فوجدتهم يكتوبوون 

التاريخ بالحروف. عثرت على جودول فويوثواغوورث 

، يواء 2يكتبووه ألف، ب يعني  7مكتوب بالحروف، 

يعني عشرة. يؤرخوون لويوس بوالوطوريوقوة الوطوولويوة. 

العرب كانت تؤري من مووت قصوي، فولوموا جواءت 

قصة  الفيل بدأوا يستخدمونها كتاريخ. وفي االسوالم 

أرخوا من الهجرة. التاريخ يكتب من حادثوة واحودة 

 ويستمر الف سنة. 

الوقوورآن الووكوريووم سوار عولووى هواتوويون الووطوريووقوتوويوون. 

فالحروف عبارة عن ارقام تتحول الى تاريخ حويون 

تربط بواقعة تاريخية. "كهيعص"، بحساب الجومول 

. هذه اآلية التي تمثلت بالرقوم يوتوحوول 711تساوي 

الرقم الى تاريخ. اذا قلنا ان كهيعص مون الوهوجورة، 

 هجرية. 11صار من سنة 

نأتي لما بعد هذا الورقوم، ﴿ذكور رحوموة ربوه عوبوده 

زكريا﴾. يتحدث عن الموالي ويطلب ان يوهوبوه مون 

آل يعقوب وليا. هذا الوموقوطوع يشوابوه الوموقوطوع فوي 

تاريخنا االسالمي، اإلمام الرضا )ع  وخوالفوه موع 

الموالي من بونوي الوعوبواس حوول االمواموة. فواالموام 

سنة ولم يكن لوه  22الرضا عليه السالم كان عمره 

ولد فرزقه الجواد، كما رزق زكوريوا بوحويوي. كوموا 

جعل يحيي نبيا واماما، جعل الجواد اماما في عمور 

مبكر. هنا صارت لدينا لوحة. "كهويوعوص" عوبوارة 

عن رقم حولناه الى تاريخ، بعد هذا التاريخ توحوول 

 الى قصة وقعت في ذلك التاريخ.

ننتقل من هذا المثال الى سور الوطوواسويوم، واولوهوا 

سورة القصص: ﴿طسم، تلك آيات الكتاب الموبويون﴾. 

طسم هي آية من آيات القورآن الوكوريوم، فوال بود ان 

نفهمها لكي ال يضيع فهمنا لها. ﴿نتلو عليك من نوبوأ 

موسى وفرعون بالحق لقوم يوؤمونوون﴾.  الوحوديوث 

موجه للمؤمنين يعيشون حالة اسوتوضوعواف. هوؤالء 

الوومووؤموونووون مسووتووعووضووفووون ﴿ان فوورعووون عووال فووي 

األرض وجووعوول اهوولووهووا شوويووعووا﴾. ﴿انووه كووان موون 

المفسدين﴾. هذا هو الجو العام لوالدة النبوي مووسوى 

عليه السالم. موسى واسرته الوقوريوبوة هوي االسورة 

المصطفاة بعد اسرة الونوبوي يووسوف عولويوه السوالم. 

النبي يوسف عليه السالم وولداه وتسعة مون ذريوتوه 

وهم االسباط ﴿إِنَّآ أَْوَحْينَآ إِلَْيَك َكَمآ أَْوَحْينَوآ إِلَوىن نحووح   

وِعويوَل  ِهويوَم َوإِْسوَمن ٓ إِْبوَرن َوٱلنَّبِيِّيَن ِمن  بَْعِدهِۦۚ  َوأَْوَحْينَآ إِلَىن

َق َويَْعقحوَب َوٱأْلَْسبَاِط﴾، هم يووسوف واالئوموة.  َوإِْسَحن

بعد موت الونوبوي يووسوف عولويوه السوالم توعورضوت 

االسرة التي تحمل تراث ابراهيم ونوح واالنوبويواء، 

هذه االسرة تعرضت لالستوضوعواف بشوكول خواص 

تحدث عنه الوقورآن ﴿ونوريود ان نومون عولوى الوذيون 

استضعفوا في االرض﴾. اي هذه الوفوئوة ولويوس كول 

بني اسرائيل. يهودا لم يشركهم في ذلك، ولوذلوك ال 

ينبغي ان ينصرف الذهن الى كل بني اسرائيل، بول 

لتلك االسرة. ﴿وآتينا موسى الكتاب وجوعولونواه هودى 

لبني اسورائويول﴾. هوذا الوقوسوم الوخواص ولويوس كول 

القبائل. محور المحنة ورثوة االنوبويواء الوذيون ورث 

 منهم النبي موسى عليه السالم.

السلطة اوكلت بوهوؤالء الوذيون يوحومولوون وعود 

يعقوب ويوسف عليهما السالم وان مون هوؤالء 

سيبعث موسى ليكون هالك الفوراعونوه الوطوغواة 

على يديه.  مصوب الوبوالء هوو اسورة مووسوى 

 واسرة يوسف من قبل. 

ما هو القضاء االلهي الذي حومولوه بونوو الوي، 

ويحمله اخوة يوسف اآلخرون؟ سيولد يووسوف 

ويهلك فرعون. الوخووف مون هوذا ﴿َونحوِريودح أَن 

وونَّ َعوولَووى الووذيوون اسووتووضووعووفوووا فِووي األرض  نَّوومح

وْم  وَن لَوهح ةً َونَْجعَلَهحمح الوارثويون َونحوَموّكِ ْم أَئِمَّ َونَْجعَلَهح

نحودَهحوَموا  فِي األرض َونحِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوجح
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وَن﴾. كانوا يوخوافوون ان يوكوون  ا َكانحواْ يَْحذَرح ْم مَّ ِمْنهح

من هذه الفئة الووارثوة رجول يوولود. فوي هوذا الوجوو 

المستضعف والعصيب )يذبحون ابنواءهوم ، ونوري 

فوورعووون وهووامووان وجوونووودهوومووا موونووهووم مووا كووانووون 

 يحذرون.

هذه الصورة بتمامها تنوطوبوق عولوى سونووات والدة 

المهودي، فوي اجوواء حووصور فويوهوا االئوموة، آبواء 

المهدي مستضعفون. بدأ االسوتوضوعواف مون زمون 

 النبي محمد صلى هللا عليه واله وسلم.

لوًسا عندَ النبّيِ صولَّوى  فقد روي عن بعضهم: كنَّا جح

، فوتَوغويَّوَر  هللاح عليه وسلََّم، إذ جاَءه فِتويوةم مون قحوَريوش 

لونحه، فقحْلنا: يوا رسووَل هللاِ، إنَّوا ال نَوزالح نَورى فوي 

َوجِهَك الشيَء تَكَرهحه؟! فقال: إنَّا أهَل بويوت  اخوتواَر 

هللاح لنا اآلِخرةَ على الدُّْنيا، وإنَّ أهَل بَْيوتوي سويَولوقَوْوَن 

بَْعدي تَطريدًا وتَشريدًا، حتى يَجيَء قومم من هواهونوا 

َ نوحووَو الووَموشووِرقِ  - ،  أصووحوابح رايووات   -وأَْومووأ سووود 

تووْيووِن أو ثووالثًووا،  يَسووأَلوووَن الووحووقَّ وال يحووعووَطووْونَووه موورَّ

فيحقاتِلوَن، فيحعَطْوَن موا َسوأَلووا، فوال يَوقوبَولووَن، حوتوى 

ها َعداًل، كوموا  يَْدفَعوها إلى َرجل  من أهِل بَْيتي يَملَؤح

ِلئَْت ظحلًما وَجْوًرا، فمن أدَرَك ذلك مونوكوم، فوْلويَوأْتِوه  مح

 ولو َحبًوا على الثْلجِ. 

ال يوجد استضعاف الحد كما حودث الهول الوبويوت، 

 سنة. 213استضعف اهل البيت 

حين  اقتحم منزل فاطمة وهجم عولوى االموام عولوي 

عليه السالم في معركة الجمل وحين قتل الوحوسويون 

في كربالء من قبل اهل الشام الذين اسكنهم معاويوة 

الووعووراق. واالمووام جووعووفوور الصووادق عوولوويووه السووالم 

استضعف من قبل الخليفة العباسوي واعولون موكوانوه 

امامة مالك بن انوس. االسوتوضوعواف فوي ايوام بونوي 

الووعووبوواس تووفوووق عوولووى اسووتووضووعوواف بوونووي اموويووة. 

االستضعاف الذي بدأ مع الورضوا والوجوواد اقوتورن 

باالقامة الجبرية. كانوا يعلمون ان الثاني عشر مون 

اوصياء النبي، التاسع من ذرية الحسيون، يوعولوموون 

ان دولة بني العباس ستسقط على يديه. لوم يوخوطور 

على بالهم ان الدولة التي سوتوسوقوط هوي دولوة بونوي 

 العباس.

اشتدت الرقابة على اهل الوبويوت، فورضوت عولويوهوم 

االقامة الجبرية، ويحاصر من يلوتوقوي بواالموام. فوي 

هذا الجو تاتوي االرادة االلوهويوة، )ونوريود ان نومون 

الذين استضعفوا في االرض . نريد ان نخلصه من 

هؤالء كما خلص هللا موسى من فرعون، الوحولويوب 

مون ام موووسووى والووتووريووبوة الووفووكووريووة موون هووارون، 

والتربية من بيوت فورعوون. حويون يوريود هللا شويوئوا 

 يجريه بتمامه.

وهذا ما نستفيده، ان السنة التي اجراها هللا لمووسوى 

على مستوى اهالك فورعوون 

وتوووريووث بوونووي اسوورائوويوول 

االرض ﴿ولووقوود توومووت كوولوومووة 

ربووووك صوووودقووووا وعوووودال﴾. 

﴿واورثنا بني اسرائويول﴾ بونوو 

اسوورائوويوول هووم بوونووو يووعووقوووب 

﴿َوإِنِّووي ِخووْفووتح اْلووَمووَواِلووَي ِمووْن 

َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقِوًرا 

فَووَهووْب ِلووي ِمووْن لَوودحْنووَك َوِلووي ووا  

يَِرثحنِي َويَِرثح ِمْن آِل يَوْعوقحووَب 

َواْجعَْلهح َرّبِ َرِضي ا﴾. ننوطولوق 

من القرآن الكريم ونعرف ان اسرائيل هو يعوقووب. 

الوعد االلهي لهذه الفئة المستضوعوفوة الوتوي حومولوت 

 سنة. 213تراث االنبياء وتحقق بعد 

بعضهم يستكثر ويقول ان رواية حكيمة بنت االمام 

محمد الجواد عليه السالم بانهوا لوقويوت االموام وانوه 

اخبرها بان اإلمام المهدي سيولد. ما بويونوه هللا مون 

ٓ أَْن أَْرِضوِعويوِه فَوإِذَا  وَسوىن حّمِ مح ٓ أ قدراته. ﴿َوأَْوَحْينَآ إِلَىن

ِخْفِت َعلَْيِه فَأَْلِقيِه فِى ٱْليَّمِ َواَل تََخافِى َواَل تَْحَزنِٓى إِنَّوا 

ْرَسِليَن﴾.  َرآدُّوهح إِلَْيِك َوَجاِعلحوهح ِمَن ٱْلمح

يستكثر البعض ان يجري هللا من عنوايوتوه الوغويوبويوة 

على المهدي في يوم والدته فوال يوكوون هونواك اثور 

للوالدة. بيت االمام مرصود من الدولة ولويوس مون 

خالل الخدم فحسب، فهم يفكرون في الثوانوي عشور 

فال يمكن ان يتركوا المنزل بودون جواريوة توراقوب 

 االمر.

تعالوا الوى طسوم، كوموا فوي الوحوديوث الووارد عون 

، تلك آيات الكتاب المبيون. 731االئمة. طسم تعادل 

هذه اآلية ال بد ان نوعورف موعونواهوا، نوحوولوهوا الوى 

تاريخ، فمن اين نحسب التاريخ؟ مون الوهوجورة؟ ام 

قتل الحسين؟ ام سنة قتل االمام الجواد؟  لويوس كول 

آية تربط مع أخرى. قوله تعالى: مالك يووم الوديون. 

وقوله: والنجم والشجر يسجدان. اذا ربوطونواهوا موع 

قوله تعالى: وكنتم ازواجا ثالثة، انتج فكورة جوديودة 

موسعة عن يوم الدين، الناس ينصوفوون الوى ثوالثوة 

 اصناف.

كيف نربطها؟  رأيت ان اربطوهوا بسونوة  731اآلن 

، سيكون لوديونوا 223وفاة االمام الجواد عليه السالم 

 بدء الغيبة الكبرى. 021اي  731و  223

 لماذا حدثت الغيبة الكبرى؟ 

في الغيبة الصغرى حوفوظ االموام، ولوكون االخوبوار 

تسربت، وان االمام العسكوري عولويوه السوالم لوديوه 

ولد ويدير شؤون الشيعة من خالل النواب . بلوغوهوم 

ان أنكروا هذا االمر. االموام طولوب ان يونوكور هوذا 

االمر. ثم دعاوى السفارة المنافسين من اهل الودنويوا 

كثرت، فلم تعود الوغويوبوة الصوغورى توحوفوظ االموام، 

فاصبحت هناك ضرورة لقطع العالقة مع الشويوعوة، 

 فبدأت الغيبة الكبرى.

الى اليوم الخط العام الهل البيت )ع  مستضوعوفوون 

من قبل اخوانهم الذين ال يؤمنون بالفكور الووهوابوي. 

ليس الذين كل من انوتوجوهوم االعوالم الوعوبواسوي هوم 

اعداء للشيعة، ولكن هناك من يقول ان الشيعوة مون 

صنع عبد هللا بن سبأ. االستضعاف الوعوام ال يوزال 

 موجودا. 

قرر هللا ان يحفظ المهدي )عوج  فوي درجوتوه قوبول 

الظهور. حين يظهر هللا وليه في الحجواز يوحواصور 

من قبل اهل مكة ويبعث السفياني بجيشه من الشوام 

لقتل المهدي. هنا تتحقوق ارادة هللا بواهوالك جويوش 

السفياني. كما أهلك هللا فرعون مووسوى مون خوالل 

 شق البحر. اآلن يدخل فرعون ويطبق هللا عليه.

طريق آمن يقلبه الى طريق يتفجر به، يوخوسوف بوه 

االرض فيهلكه. هللا من وراء المستعضفين لويوموكون 

 لهم في االرض.

اريد ان ابرز التشابه بين الوموهودي ومووسوى وهوذه 

السور الثالث عجيبة في امرهوا، توتوحودث بوتواريوخ 

مضبوط عن الغيبة الصغرى من خالل تاريخ وفواة 

االمام الجواد، وطس. هذه الطواسيم حددت اموامونوا 

وهوو واقوع  021الوى سونوة  223فتورة مون سونوة 

 التاريخ عند اهل البيت.

تسليط الضوء عولوى بوعود آخور يودعوم الشويوعوة فوي 

عقيدتهم. فليس المهم ان نقول انه ولود، وان يوكوون 

 هناك عدل في آخر الزمان. ال بد ان نقيم الحجة.

 من لم يعرف امرنا من القرآن لم يتنكب الكتاب.

بواسطة القصص القرآني التفصويولوي الوموفورق فوي 

 القرآن تحدث القرآن عن مشاهد عن اهل البيت.

حين نفتح بحثا عن امامة اهل الوبويوت فوي الوقورآن، 

فانه يمدنا بمسوتوويوات مون الوموعورفوة توبودأ بووجوود 

 معصومين يرثون بيان النبي ولكنهم استضعفوا.

 

 التشابه بين المهدي والمسيح في اسماء اآلباء:

في لوحة المهدي والمسيح: سلسلة اآلباء ومستوقوبول 

البشرية تجدون فيها في الخط العلوي آباء الوموهودي 

الى ابراهيم. وفي الخط السفلي اسماء آباء الوموسويوح 

الى اسحاق. المشهور ان نسب المسيح يورجوع الوى 

داود وامه مريم. القورآن يوقوول: يوا اخوت هوارون. 

يعني يا بنت هارون، يا من انت من نسول هوارون، 

 ابرز بيت هو بيتك.

فاشارت اليه، فبرأ ساحتها من السوء الوذي افوتوروه 

عليها. اذن موريوم هوي مون ذريوة هوارون اي مون 

ذرية عمران ابي مووسوى وهوارون. وعوموران اموا 

يراد به عمران ابو موسى، او عامر البيت، أبووهوا 

 يعمر بيت المقدس.

الشريعة ال تسمح لغير ذرية هوارون لوخودموة بويوت 

المقدس. زكوريوا ابون عوم عوموران، وتوزو  اخوت 

مريم وهو الكافل لموريوم، والشوريوعوة الويوهووديوة ال 

تسمح ان يكفل. المسيح وموريوم مون نسول هوارون. 

واالئمة من آل هارون الذين يشكلوون آبواء عويوسوى 

 وومريم.

هارون امام توفي في زمن موسى. وأبنا ه ايوتوموار 

وعازار هما شبر وشبير بالعبرية يعونويوان الوحوسون 

وحسين. اول امام بعد شبر وشبير، هنواك فونوحواس 
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يعني وجه االتقياء. ابونوه ابوي شووع، حوفويوده بوقوي. 

وهكذا صادوقا وعزريا ويحنان. هونواك تشوابوه بويون 

آباء المهدي وآباء الوموسويوح. هول الوموسوح لوه غويوبوة 

 كبرى وغيبة صغرى؟ نعم.

الكنيسة مون ايوام الوحوواريويون حوتوى الويووم تونوتوموي 

لبطرس، وهو من ا تباع يحيي ثم صوار مون اتوبواع 

عيسى. وهكذا يتشابه مع اول المراجوع عوثوموان بون 

سعويود، ثوقوة الوجوواد والوهوادي والوموهودي واعوتوموده 

المهدي وكيله. المرجعية تمتد الى عثمان بون سوعويود 

 والسمري. 

 شبه بين المهدي والمسيح:

 امر اخير: هل يقف االمر عند هذا؟ 

المهدي له ارتباط بونوهوايوة الوتواريوخ كوموا فوي سوفور 

اخنوي، ووهو ادريس. الفضل للكونويوسوة الوحوبوشويوة 

 التي حفظته لنا.

نحن نتبنى رأي الكنيسة الوحوبوشويوة النوهوا حوافوظوت 

علوى كوتواب ادريوس واعوتوبورتوه موهوموا. الوكونويوسوة 

الكاثوليكية ال تعترف به، وموقفها من النبي يختلوف 

 اختالفا كامال.

ر يا االسابيع موضوع طويل. يعوطوون مون الوعولوم 

سبعة اضعاف. في االسبوع الثامن ينتصر االبورار 

على الكفار، يتحدث عن االمام الموهودي. فوي سوفور 

 ادريس المهدي هو الوارث.

قضية المهدي مرتبطة بالوتوحودي االبولويوسوي، حويون 

خلق هللا آدم وطلب من المالئكة ان يسجدوا لوه، ثوم 

طلب من ابليوس ولوكونوه رفوض.﴿ارايوت هوذا الوذي 

 كرمت علي، لئن تركتين الحتنكن ذريته﴾.

قال هللا: خذ يا شيطان، ولكن ليس الى يوم يبعثوون، 

بل الى يوم الوقت المعلوم، لتعرف ايون سوتونوتوهوي 

 مسيرة أولئك.

اليوم اذا حصلت الحرب الوعوالومويوة الوثوالوثوة الويوس 

 يخربون بيوتهم بايديهم؟

سيرث الدنيا هؤالء المستعضفون، يظهور عويوسوى 

 والمهدي وتكون هناك حياة كريمة.

 هل يلوح في االفق نور المهدي والمسيح؟

 انصح ان يقرأ في ويكيبيديا: المهدي بن الحسن.

االفق فيه مفردات: فئة مستضعوفوة وهوم الشويوعوة، 

واحيانا متفرقون. يقول االمام: ال يوظوهور قوائومويونوا 

حوتووى يووتووفوول بوعووضووكووم فووي وجووه بووعووض. لووكوونووهووم 

يجتمعون في االربعين وعند الحسين )ع . هم مون 

 وجه واحد متحدوون، ومن وجه آخر متفرقون.

* احتفال مولد االمام المهدي المنتظر في مؤسسة األبررار 

 .2222مارس  14االسالمية، الخميس 

 المنتظر وأنواع اإلنتظار
ومح اْلوَمواَلئِوَكوةح أَْو  وَن إاِلَّ أَن تَوأْتِويَوهح قال تعالى: }َهْل يَنظحرح
يَأْتَِي َربَُّك أَْو يَأْتَِي بَْعضح آيَاِت َربَِّك ۗ يَْوَم يَوأْتِوي بَوْعوضح 
آيَاِت َربَِّك اَل يَنفَعح نَْفًسا إِيَمانحَها لَْم تَكحْن آَمنَْت ِمن قَْبلح أَْو 
وَن   ونوتَوِظورح وا إِنَّوا مح َكَسبَْت فِي إِيَمانَِها َخْيًرا ۗ قحِل انتَِظورح

 (711سورة األنعام: )
 

 إنتظار الفرج:
كثرت الوروايوات الوتوي توتوحودَّث عون انوتوظوار الوفور  
وفضولووه، كووالوروايووة عوون رسووول هللا )ص : "أفضوول 

تي انتظار الفر ".  جهاد أحمَّ
وعوون أموويوور الوومووؤموونوويوون عوولووّي بوون أبووي طووالووب )ع : 
"انتظروا الفر  وال تيوأسووا مون روح هللا فوإنَّ أحوبَّ 
األعمال إلى هللا عزَّ وجلَّ انتظار الفر .... والمنوتوظور 

ط بدمه في سبيل هللا.  ألمرنا كالمتشّحِ
ود   َحمَّ اِدقح َجْعفَرح ْبَن مح وَعْن أَبِي بَِصير  أنَّهح قَاَل: قَاَل الصَّ
: ﴿ يَوْوَم يَوأْتِوي بَوْعوضح آيَواِت  ِ َعزَّ َوَجلَّ )ع  فِي قَْوِل َّللاَّ
َربَِّك الَ يَنفَعح نَْفًسا إِيَمانحَها لَوْم تَوكحوْن آَمونَوْت ِمون قَوْبولح أَْو 
و ِ  ورح َكَسبَْت فِي إِيَمانَِها َخْيوًرا ﴾. قَواَل: "يَوْعونِوي يَوْوَم خح
 ، ْنتََظِر ِمونَّوا ". ثحومَّ قَواَل )ع : "يَوا أبَوا بَِصويور  اْلقَائِِم اْلمح
ْنتَِظِريَن ِلظحهحوِرِه فِي َغوْيوبَوتِوِه، َو  طحوبَى ِلِشيعَِة قَائِِمنَا اْلمح
ِ الَّوِذيوَن ال  ِطيِعيَن لَهح فِي ظحهحوِرِه، أحولَوئِوَك أَْوِلويَواءح َّللاَّ اْلمح

 ". َخْوفم َعلَْيِهْم َوال هحْم يَْحَزنحونَ 
فما هو هذا االنتظار الذي يعوتوبور مون أحوّبِ األعوموال 
وأفضل العبادات كما عبَّرت بعض الوروايوات وكويوف 

 يكون؟
 

 معنى االنتظار:
االنتظار في اللَّغة بمعنى التورقُّوب، والوتوربُّوص، وهوو  

"حالة نفسانيَّة ينبعث منها التهيّؤ لما تونوتوظوره، وضودّه 
 اليأس، فكلَّما كان االنتظار أشدّ كان التهيّؤ آكد...".

 
 كيف يكون االنتظار؟

إنَّ معرفة كيفية االنتظار أمر مهّم جودَّاً ألنَّونوا نوتوحودَّث 
عن فترة طويلة استمّرت قروناً حتَّى اآلن ومورَّ فويوهوا 
أجوويووال وأجوويووال، ضووموون ظووروف مووخووتوولووفووة وفوورص 
متفاوتة، وال يوموكون تورك هوذه األجويوال بوال توكولويوف 
واضح ومحدَّد، فما هو تكليف هوذه األجويوال فوي هوذه 
الفترة وكيف من المفترض أن يكون انتظارها لظهوور 

 اإلمام الحّجة )عج  ولتحقّق الفر  على يديه؟
 

 اإلنتظار السلبي واإليجابي:
هناك نهجان مختلفان ومتناقضان متوصوّوران لوكويوفويوة 
االنتظار، ولتكليف المؤمنين في زمان الغيبة الوكوبورى 

 لإلمام الحّجة )عج :
 

 االنتظار السلبي: 
والمقصود منه أن يبقى اإلنسان جالساً دون أّيِ حوراك 
أو فعاليَّة تذكر، ودون أن يوقووم بوأّيِ عومول توغويويورّي، 
ويكتفي بمراقبة عالمات الوظوهوور، وموا توحوقّوق مونوه  
ليزداد أمله بقرب الظهور، كوموا لوو اسوتوشوعور توحوقّوق 
شيء منها، وهذا يعني أنَّ الوظيفة األساسية للمؤمونويون 
في عصر الغيبة هي أن يوعويوشووا أمول ظوهوور اإلموام 
عجل هللا فرجه الشريف دون أن يسعوا لتغيويور الوواقوع 

 االجتماعّيِ والسياسّيِ.
 

 االنتظار اإليجابي: 
والمقصود منه أن ال يوقوف اإلنسوان موكوتووف الويوديون 
ساكناً، حتَّى يتحقّق الفر  بظهور اإلموام، وإنَّوموا يوقووم 
بالواجبات الشرعيَّة الملقاة عولوى عواتوقوه سوواء كوانوت 
 فرديّة أم اجتماعيَّة، أو لها عالقة بالنظام والحكم...
 فأيُّهما هو االنتظار الصحيح والمطلوب شرعاً؟

 
 المنهج الصحيح في االنتظار:

عند مراجعة الروايات والنصوص الشورعويوة، ال شوكَّ 
أنَّنا سنصل لنتيجة قوطوعويَّوة توقوول: إنَّ الوموطولووب مون 
األجيال في عصر الغيبة الكبورى ال يوموكون أن يوكوون 
د السكون والجلووس فوي الوبويوت، والوتوخواذل عون  مجرَّ
وة،  الوظائف الشرعيَّة الممكنة، والتي فيها مصلحة األمَّ
بل هناك العديد من األدوار األساسيَّوة الوتوي ال بودَّ مون 

 تنفيذها، يمكن أن نختصرها فيما يلي:
  

 أوالً: طاعة هللا وتنفيذ األحكام الشرعيّة
عن اإلمام الحّجة )عج : "... ولو أنَّ أشويواعونوا وفَّوقوهوم 

القلوب في الوفواء بوالوعوهود   هللا لطاعته على اجتماع من
ولوت لوهوم السوعوادة  ر عنهم اليحمن بلقائنا، ولوتوعوجَّ لَما تأخَّ
 بمشاهدتنا على حّقِ المعرفة وصدقها منهم بنا...".

فاتِّحاد المؤمنين حول قضية اإلمام المهدّيِ هوي سوبوب 
د االتِّحاد  مباشر لتعجيل الظهور، وليس المطلوب مجرَّ
العقائدّي، ألنَّ ذلوك حواصول مونوذ زمون بوعويود، وإنَّوموا 
المطلوب االتِّحاد عولوى الوموسوتووى الوعومولوّيِ، وعونودموا 
نتحدَّث عن اتِّحاد، فهذا يعني أنَّهم كالجسد الواحد الوذي 
له رأس واحد يديره ويقوده، هذا الورأس الوذي عوبَّورت 
ا الوحووادث  عنه مكاتبته عجل هللا فرجه الشريف: "وأمَّ
وتوي  الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديوثونوا فوإنَّوهوم حوجَّ

ة هللا"، وهو الوليُّ الفقيه.  عليكم وأنا حجَّ
ويكون همُّ المؤمنين تطبيق أحكام هللا تعالى والوتوموّسوك 
بطاعته، كما طلب وأكَّد عليه اإلمام الحّجة )ع  في موا 
ورد عنه: "فاتَّقووا هللا جوّل جواللوه، وظواهورونوا عولوى 
انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم، يهلوك فويوهوا مون حومَّ 
أجولوه، ويوحوموى عونوهوا مون أدرك أمولوه، وهوي إمووارة 

وتِومُّ  ألزوف حركتنا ومباثتكم بأمرنا ونوهويونوا، ﴿َوهللاح مح
وَن﴾" الصف:   1نحوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافِرح

وكذلك عونوه )عوج : "ولوو أنَّ أشويواعونوا وفَّوقوهوم هللا 
لطاعته على اجتماع من القلوب فوي الووفواء بوالوعوهود 
ر عنهم اليحْمن بلقوائونوا، ولوتوعوجولوت لوهوم  عليهم لما تأخَّ
السعادة بمشاهدتنا على حّقِ المعرفة وصدقوهوا مونوهوم 
ا نكرهه وال  بنا، فما يحبسنا عنهم إال ما يتصل بنا ممَّ
نؤثره منهم وهللا المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيول، 
ود وآلوه  وصلواته على سويّودنوا الوبوشويور الونوذيور موحومَّ

 الطاهرين وسلّم".
 

ة وتنظيمها بالشكل المطلوب  ثانياً: توحيد األُمَّ
فاإلمام الصادق )ع  يتحدَّث بشكل واضح أنَّ حوفويوده 
المهدّي المنتظر عجل هللا فرجه الشريف "ما يوخور  

ة لها جانبان: ة". والقوَّ  إال في أولي قوَّ
ة مواديَّوة توأتووي مون خوالل الوتووجوهويوز واالسوتوعووداد  قووَّ
ً فوي  ً قوويَّوا كوا ب... وهذا يفترض أنَّ هناك تحورُّ والتدرُّ
ة في القلوب  هذا االتجاه قبيل ظهور اإلمام )عج ، وقوَّ
واإلرادة، وهذه تنتج عون الوثوبوات أموام االبوتوالءات، 
وهناك رواية تصفهم: "إنَّ قلب رجل منهوم أشودّ مون 
وا بالجوبوال الوحوديود لوتودكَّودكوت، ال  زبر الحديد لو مرُّ

."  يكفُّون سيوفهم حتى يرضى هللا عزَّ وجلَّ
 

 ثالثاً: التمهيد للظهور
هناك العديد من الروايات التي تتحدَّث عن أشوخواص 
ورايات تظهر قبيل ظهور اإلمام )عج  وتقوم بتهيئوة 
األرض له والتمهيد لظهوره، كوالوروايوة عون رسوول 
وئووون  هللا )ص : "يوخور  نوواس مون الوموشوورق فويووّطِ

 للمهدّيِ".
عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعوفور )ع  أنوه قوال: 
كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، يوطولوبوون الوحوق فوال 
يعطونه ثم يوطولوبوونوه فوال يوعوطوونوه، فوإذا رأوا ذلوك 
وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألووا فوال 
يقبلونه حتى يقوموا، وال يدفعونها إال إلى صاحوبوكوم، 
قتالهم شهداء أما إني لو أدركت ذلك ألبقويوت نوفوسوي 

 لصاحب هذا االمر.
عن أبي بصير، عن أبي جعفر محمد بون عولوي )ع  
أنه قال: "خرو  السفياني واليماني والخراسانوي فوي 
سنة واحدة، في شوهور واحود، فوي يووم واحود، نوظوام 
كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كول 
وجه، ويل لومون نواواهوم، ولويوس فوي الورايوات رايوة 
أهدى من راية اليماني، هي راية هودى، ألنوه يودعوو 
إلى صاحبكم، فإذا خر  اليوموانوي حورم بويوع السوالح 
على الناس وكل مسلم، وإذا خر  الويوموانوي فوانوهوض 
إليه فإّن رايته راية هدى، وال يحل لمسلم أْن يولوتووي 
عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل الونوار، ألنوه يودعوو 
إلى الحق وإلى طريق مستقيم". )الوغويوبوة/الونوعوموانوي: 

 (.222ص

 5تتمة موضوع المهدي والمسيح  من ص



 خير جليس 4

ال يزال المفهوم األمني اإلسورائويولوي يوؤّسوس عولوى 

جعل الدول العربية تقبل بوجود الودولوة الويوهووديوة. 

كانت "إسرائيل" تسعى لفترات طويلة من الوهودوء، 

ولتجنّب المواجهات العسكريوة قودر اإلموكوان. وإذا 

 دعت الحاجة للحرب عليها أن تحقّق نصراً سريعاً.

" إن 2333يقول محّررو كوتواب "دلويول إسورائويول 

مؤسسة الودراسوات الوفولوسوطويونويوة دأبوت مونوذ سونوة 

، على إصدار مجلّد "دليل إسورائويول الوعوام" 7112

وتحديثه تباعاً، بحغية تقديم الوموعولووموات األسواسويوة، 

المنهجية والموثّقة، الوصفية والتحليلية، في كوّل موا 

يتعلق بالحركة الصوهويوونويوة و"إسورائويول": الوبونوى 

والشؤون األيديولوجويوة والسويواسويوة واالقوتوصواديوة 

والقانونيوة واألمونويوة والوديومووغورافويوة، وبوأوضواع 

الفلسطينيين في "إسرائيل"، والتمدّد االستيطاني في 

األراضي الفلسطينية والسورية الوموحوتولوة فوي سونوة 

، وذلك بهدف ملء فراغ  توعوانويوه الوموكوتوبوة 7121

العربية في المعرفة العلمية الدقويوقوة والشوامولوة عون 

الحركة الصهيونية وعن "إسرائيل" منذ قيامها عوام 

7121. 

وتالياً أبرز األفكار والمعطيات التي وردت في أهوم 

 فصول الكتاب: 

 "إسرائيل": خلفية أيديولوجية وتاريخية

 األحزاب السياسية في "إسرائيل"

يتحدّث المؤلّف بإيجاز عن هذه األحزاب السيواسويوة 

والدينية، التقليدية والصاعدة، والتي توّصف نفوسوهوا 

بأنها يمينية معتدلة أو متشوددة، أو وسوطويوة، وهوي 

كلّها متطرفة، مع عرض ألبرز مواقفها من القضية 

 الفلسطينية وعملية التسوية في المنطقة. 

منذ إعالن ائتالف الحكومة الرابعة لبنيامين نتنياهو 

نهاية واليتها والذهاب إلى انتخابات مبكرة، شهودت 

خريطة األحزاب اإلسورائويولويوة توغويويورات سوريوعوة 

وغير متوقعة. فخالل أقل من أسبوعين منوذ إعوالن 

نويوسوان/ 1حّل الكنيست والذهاب إلى انتخابات في 

، ظهرت عولوى الوخوريوطوة السويواسويوة 2371أبريل 

 اإلسرائيلية عدة أحزاب جديدة.

وأكثر ما يميّز هوذه األحوزاب الوجوديودة أنوهوا تودور 

 حول شخصية وليس حول أيديولوجيا.

 وفيما يلي أبرز هذه األحزاب:

حزب حوسن ليسرائيل )مناعة إلسرائيل : حوزب -

أقيم حديثاً ويترأسه الجنرال احتيواط بونوي غوانوتوس، 

 رئيس هيئة األركان العامة السابق.

حزب تولوم )اخوتوصوار الوكولوموات الوتوالويوة: تونووعوا -

ليئوميت مملختيت: حركة وطنية رسومويوة : حوزب 

أقيم حديثاً ويدور حول شخصية أمنيوة، إذ يوتورأسوه 

موشيه يعلون، رئيس هيئة األركان ووزيور الودفواع 

 السابق.

ً بورئواسوة - حزب اليمين الجديد: حوزب أقويوم حوديوثوا

الوزيرين أييلت شاكيد ونفتالي بينيت، نتيجة انشقاق 

هووذيوون السوويوواسوويَوويوون الووبووارزيوون عوون حووزب الووبوويووت 

 اليهودي.

ً بورئواسوة - حزب غيشر )جسر : حزب أقيوم حوديوثوا

أبكسيس التي انشوقّوت  –عضو الكنيست أورلي ليفي

عن حزب "إسرائيل بيتونوا") وهوي ابونوة السويواسوي 

اإلسرائيلي المعروف من أصول مغربية دافيد ليفوي، 

الذي شغل منصب وزير وعض في الكنويوسوت نوحوو 

 سنة. 01

حزب كاديما: أّسس أريئيل شارون هذا الحزب سنة -

، بعد انشقاقه مع عدد كبير من أعضاء حوزب 2331

 الليكود عنه. 

حزب "يوجد مستقبل": أّسس هذا الحزب اإلعالمي -

يائير لبيد، وهو ابن الصحافي يوسف طومي لوبويود )

 . انضوّم أبووه مون قوبولوه إلوى حوزب 2331–7107

شينوي )التغيير ، وهو حزب عّرف نفسه عولوى أنوه 

حزب المركز، وانطلق من سويواسوات ومون خوطواب  

 معاد  للمتدينين اليهود األرثوذكسيين. 

حزب "كلّنا": أحّسس حزب "كلّنا" )كووالنوو  عشويّوة -

، من قِبل موشيه كحلوون، وهوو 2371انتخابات سنة 

أحد قيادات الليكود الوبوارزيون سوابوقواً، ومون أصوول 

شرقية، وكانت له نجاحات اجتماعويوة عونودموا شوغول 

منصب وزير االتصاالت في حكومة نوتونويواهوو سونوة 

2370. 

حزب "أزرق أبيض": أحّسس هذا الوحوزب )كوحوول -

الفان  ]أزرق أبيض هما لوونوا الوعولوم اإلسورائويولوي، 

والحقاً كّل ما يعبّر عوّموا هوو إسورائويولويث، فوي إثور 

تحالف ثوالثوة أحوزاب هوي: حوزب يووجود مسوتوقوبول 

برئاسة يائير لبيد الوذي كوان موموثّوالً فوي الوكونويوسوت 

بعشرة مقاعد، وحزب "مناعة إسرائيل" برئاسة بني 

غانتس، وحزب "تلم" برئاسة موشيه يعلون. وانضوم 

إلى هذا التحالف رئيس هيئة األركان السوابوق غوابوي 

 أشكنازي.

في الفصل الخامس )التركيب والمجتموع السوّكوانوي ، 

يتناول الباحوث نوبويول الصوالوح مووضووع الوتوركويوب 

السكاني في الكيان اإلسرائيلي والمتغيرات األساسيوة 

سونوة  13في مجال الديموغرافيا وتوزيع السكان بعد 

على النكبة.  وفي عالقة وثيقة بتركيوبوة السوكوان فوي 

الومووجووتومووع اإلسوورائويوولووي، يووتوونوواول الوومووؤلّوف ظوواهوورة 

التوترات األساسية في هذا الوموجوتوموع الوذي موا زال 

يحمل مميّزات مجتمع مهاجوريون ال يوتوموتوع بودرجوة 

 ": 2222"دليل إسرائيل العام 
 تغيّرات حزبية وديمغرافية وسيطرة الذهنية األمنية 

كافية من التجانس بين مرّكباته، األمر الذي ينعكس 

على نسيجه ومستوى التضامن الداخلي والوفوجووات 

االجتماعية واالقتصادية بين الفئات والشرائح الوتوي 

تشّكله. والتوترات األهم المقصودة هنا هي: التووتور 

الديني بين اليهود المتزمتين دينياً )الحريديوم  وبويون 

الفئات اليهودية الوعولوموانويوة) الوتووتور األيوديوولووجوي 

السياسي، حيث لكل  فئة تصّور بوالونوسوبوة إلوى حوّل 

اإلسرائيلي، وكذلك بوالونوسوبوة   –الصراع الفلسطيني 

إلى ترسيم مالمح المجتمع اإلسورائويولوي الومونوشوود) 

والتوتر الطائفي بين المهاجرين اليهود مون أصوول 

متنوعة، بحسب مميّزات المجتمعات التي هواجوروا 

منها. وقد غلب على هذا التصدع اعتوبواره تصودعواً 

بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين )األشكينواز ، 

لكنه شهد تغيّراً جدياً كوموا يوتوبويّون الحوقواً) والوتووتور 

الطبقي الوذي يوظوهور مون خوالل موعوطويوات الوفوقور 

والفجوات االقتصادية واالجوتومواعويوة الوتوي توعوانوي 

جّراءها الفئات الفقيرة) والتوتر القومي بين الويوهوود 

 والفلسطينيين.

في الفصل السادس )الفلسطينيون في "إسرائويول" ، 

تقدّم الباحثة هّمت زعبي موالموح عواموة لولوموتوبوقّويون 

الفلسطينيين الحقاً للنكبة، وتعرض أبرز الممويوزات 

االقوتوصواديوة، ومسوتووى الوموعويوشوة،   –االجتماعية 

ونسبة الفقر في المجتمع، مبيّنة سويواسوات الوتومويويوز 

العنصرية من خوالل موقوارنوة أبورز هوذه الوبويّونوات 

بالموجوتوموع اإلسورائويولوي. كوموا توتونواول السويواسوات 

االستعمارية اإلسورائويولويوة، وقوونونوة دونويّوة هوؤالء 

المتبقّيون، وضورب وحودة نسويوجوهوم االجوتومواعوي، 

 وتطبيع تفرقتهم لطوائف، واستهداف قادتهم.

وتتطرق الباحثة في نهاية الفصل إلى الجودلويوة بويون 

التحديات الخارجية والداخليوة الوتوي يوواجوهوهوا هوذا 

المجتمع نتيجة السياسات اإلسرائيولويوة مونوذ األلوفويوة 

الثالثة، ومحاولته التشّكل بشكل جماعوي لوموواجوهوة 

هذه التحديات. كما تتوقف عند دور متزايد للمجتمع 

الووموودنووي والووجوويوول الشوواب والوومووشووهوود الووثووقووافووي فووي 

 مواجهتها.

في الفصل العاشر )المؤسسة األمنويوة والوعوسوكوريوة 

اإلسرائيلية ، يوتوحودث الوبواحوث فوادي نوحواس عون 

الووعووقوويوودة األموونوويووة اإلسوورائوويوولوويووة، وعوون الووبوويووئووة 

االستراتيجية لـ"إسرائيل". وهذه أهم األفوكوار الوتوي 

 طرحها المؤلّف ضمن هذين العنوانين:

 أّوالً: العقيدة األمنية اإلسرائيلية

 أهم مرتكزات العقيدة األمنية اإلسرائيلية :

 أّوالً: تعزيز قّوة الردع.-

ثانياً: نقل الموعوركوة فوي أقورب وقوت موموكون إلوى -

 أرض العدو وإنها ها بسرعة.

 ثالثاً: تدمير قوات العدو العسكرية ومعدّاته.-

حوورب خوواطووفووة »أو  «هووجوووم اسووتووبوواقووي»رابووعوواً: -

 في حال التأكد من خطر وشيك. «وقائية

 خامساً: سالح نووي كخيار أخير. -

 ثانياً: البيئة االستراتيجية اإلسرائيلية 

تووتووعوواموول الووتووقووديوورات االسووتووراتوويووجوويووة مووع الووبوويووئووة 

االستراتيجية المحيطة بوالوكويوان اإلسورائويولوي وفوقواً 

الوذي  «منسوب التهديد الفوعولوي»لمعيار رئيسي هو 

يمثّله كلم منها عولوى األمون الوقووموي اإلسورائويولوي، 

بمعنى التوهوديود عولوى الوحودود مون جوانوب جويوو  

 نظامية. 
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 األجر المضاعف في رمضان  
 

شهر واحد هو ربيع روحك، دعاك هللا فيه إلى 

ضيافته ووفر لك فيه من وسائل الطاعة والعبادة 

ما يصعد بك الى مصاف المالئكة. فإذا قررت 

قبول الدعوة اإللهية فستجد طريقك معبّدا لنيل 

أعلى درجات النقاء والصفاء والحب. ففي هذا 

الشهر وفر هللا لك حصانة من حبائل الشياطين 

التي كبّلها هللا وأضعف قدرتها على إغوائك. 

فالشيطان الذي تحدى اإلرادة اإللهية ووعد 

بالتصدي للمؤمنين إلغوائهم يفقد في هذا الشهر 

الفضيل تلك القدرة، ويتصاغر امام إصرارك 

على العبادة الخالصة والتخلي عن األعمال 

الشائنة التي ال ترضي هللا ورسوله. إن أمامك 

طوال الشهر فرص االرتقاء والنقاء والصفاء، 

أليس من المنطق والعقل ان تهرع لتوظيفها من 

أجل تحقيق الكمال الذي يصعد بك الى أعلى 

 عليين؟  

حين تغفو العيون في ليالى شهر رمضان، وقد 

أتعبها النعاس وأرهقها الصوم والعبادة، أمامك 

فرصة لالستيقاظ والتخاطب مع هللا المقتدر 

الجبار، الذي ال تنام عينه، وال يغيب عن الوجود 

لحظة. انه الوجود االلهي المتجسد في كل ما هو 

خير وعطاء وصدق مع النفس واآلخرين. كما انه 

الحضور الذي ال تغيب عنه الرحمة واللطف، ألن 

هللا يحب مخلوقاته خصوصا عباده الصالحين. 

إنك مدعو للتأمل والتفكر والتدبر في بطن الليل، 

لترتقي بوجودك منصهرا في الوجود اإللهي 

األزلي الذي ال حدود له وليس فيه سوى مصاديق 

قوله تعالى: وآخر دعواهم ان الحمد رب العالمين. 

هناك تبدأ رحلة الخلود التي بدأتها بآية قرآنية او 

ركعة صالة في بطن الليل، او صوم عن الضالل 

واالنحراف والفساد. فما أبخس ثمن الخلود عند 

 هللا الذي يفيض كرمه على العباد.

الصوم ال يهدف لصنع التصوف او الرهبنة، بل 

اهم ما يستهدفه صياغة الروح المنصهرة في 

الوجود اإللهي. فهو عبادة خالصة ال يعلم بها اال 

هللا الذي يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور. 

وقد شاءت العناية اإللهية ان يكون شهر الصوم 

مفعما بالبركات، وان يكون أداء الجسم الطبيعي 

مدفوع الثمن من هللا. فالنفس فيه تسبيح، والنوم 

فيه عبادة. هنا يصبح للتسبيح والنوم معان أخرى 

تختلف تماما عما في االذهان؟ فمن الذي يدفع 

للنائم أجًرا؟ ومن الذي يثيب اإلنسان على أداء 

مهماته الجسدية التي ال تقوم الحياة إال بها؟ 

مطلوب منك أيها الصائم ان تبذل الجهد من أجل 

بقاء جسدك، وحياة روحك، واستقامة قوامك، 

وأجرك كله يقع على هللا. فأية صفقة تفوق هذه 

 ربًحا؟  

 لنمّحص أنفسنا استعداداً الستقبال شهر رمضان كلمة أخيرة
عندما نريد أن نستقبل شهر رمضان، فإنَّ علينوا 

أن نستقبلوه بوإعوداد فوكوري وروحوي وأخوالقوي 

وتقوائي، ألّن هللا تعالى فّضل هذا الشوهور عولوى 

بقية الشهور، وقد جاء في الوحوديوث عون اإلموام 

جعفر الّصادق )ع ، أّن هللا تعوالوى "خوّص أّموة 

محّمد بهذا الّشهر"، وأنَّ هللا عندما كتب الّصيوام 

على األمم الّسابقة، لم يكتبه في شهور رمضوان، 

وقوود ورد عوون رسووول هللا )ص  أنّووه "شووهوور 

نا هللا توعوالوى بوهوذا الشَّوهور  أّمتي"، بحيث اختصَّ

دون سائر األمم، وقد جاء ذلك في دعواء اإلموام 

زين العابدين )ع  الّذي قوال: "الوحومود ب الوذي 

شوهور  -التي تقود إلى هللا  -جعل من تلك الّسبل 

رمضان، شهر الّصيام، وشهر اإلسالم، وشوهور 

الّطهور، وشهر التّمحيص، وشهر القيوام، الوذي 

أنزل هللا فيه القرآن هودى لولونّواس وبويّونوات مون 

الهدى والفرقوان، فوأبوان فضويولوتوه عولوى سوائور 

الّشهور، بما جعل له من الحرموات الومووفوورة، 

م فويوه موا أحوّل فوي  والفضائل المشهورة، فوحورَّ

غيره إعظاماً، وحجر فيه المطاعم والوموشوارب 

 إكراماً".

"وقد ورد أنَّ ب في كّل ليولوة مون لويوالوي شوهور 

رمضان عتقاء من النار، وأّن هللا قد أفاض على 

الناس رحمته في هذا الّشهر المبارك، ولذلوك ال 

بدَّ من أن يكون دخولنا في هذا الشوهور موتومويوزاً 

عن دخولنا في الشهور األخرى، وإن كان ال بودَّ 

لإلنسان من أن يشعر دائماً بموسوؤولويّوة الوزمون، 

ألّن الزمن هو عمرنا، وال بودّ لوإلنسوان مون أن 

يحمل مسؤوليّة عمره ويمزه بطاعة هللا، وبوموا 

يقّربه إلى هللا، بحيث إذا دخل في يوم جوديود  أو 

ليلة  جديدة  أو شهر  جوديود، فوّكور كويوف يوقوضوي 

يومه أو ليلته أو شهره فوي طواعوة هللا، وكويوف 

ونحن نحتفل عادةً اتباعاً لآلخريون  -تكون سنته 

 في طاعة هللا". -بأول السنة 

"ونالحظ في دعاء اإلموام زيون الوعوابوديون )ع  

"في الصباح والمساء"، يقول: "اللّهم، وهذا يوم 

حادث جديد، وهو علينا شاهد عتيود، إن أحسونّوا 

ودّعنا بحمد، وإن أسأنا فارقنا بذّم، اللّهم فارزقنا 

حسن مصاحبته، واعصمنا من سووء موفوارقوتوه 

بارتكاب جريرة أو اقتراف صغيرة أو كبيورة"، 

بحيث يفّكر اإلنسان كيف يوموز أيّواموه ولويوالويوه 

بالمسؤوليات التي حّمله هللا إياها، وكيف يوموكون 

أن يشعر أن هللا يرضى عنوه بوذلوك، فوالوموسوألوة 

تسري في كّل مواقع الزمن، لوكوّن هونواك زمونواً 

مميزاً، وهو أوقات الموواسوم، فوكوموا أن الونواس 

عادةً تهتّم بالمواسم الوزراعويوة أو االجوتومواعويوة 

حوتووى تووحووصوول عوولووى الووربووح 

الوووفوويوور، فووإّن هوونوواك أيضوواً 

موسم رحموة هللا وموغوفورتوه، 

وهووو شووهوور رمضووان، لووذلووك 

يحتا  اإلنسان إلى أن يستوعودَّ 

 له قبل دخوله."

"إنَّ االستعداد لشهر رمضان ال بدَّ من أن يوكوون 

في داخل نفسك، فتطرد من عقلك كّل فكر بواطول 

وثووقووافووة بوواطوولووة، لوويووكووون فووكوورك فووكوور الووحووّق، 

والتزاماتك الثقافيّة التزامات الحوّق، وتوطورد مون 

قلبك كّل ما ال يحوبّوه هللا مون حوركوة الوقولوب فوي 

نبضاته، فتبتعد عن الحقد على الموؤمونويون، وعون 

المحبة للكافرين وللمستكبوريون، أن يوكوون قولوبوك 

منفتحاً في نبضاته على ما يحبّه هللا من العاطوفوة، 

وأن تطّهر جسدك من الذّنوب، وتوطوّهور عويونويوك 

مما حّرم هللا النظر إليه، وتطّهر أذنيك موموا حوّرم 

هللا االستماع إليه، وتطّهر لسوانوك موموا حوّرم هللا 

النطق به، وتطّهر يديك مما حوّرم هللا أن توحومول 

ور  بهما أو تستعملهوموا ألكولوك أو شوربوك، وتوطوّهِ

ر رجليك من  بطنك من أن يدخل فيه حرام، وتطّهِ

ر فورجوك مون  أن تسيرا في مشروع حرام، وتطّهِ

كوّل شووهووة حوورام، بووهووذا يوكووون رمضوان شووهوور 

 الّطهور".

واقتصادية مع الشياطين، وفي هذا الشَّهر يدعونوا 

هللا للعودة إليه، وهو قوريوب كوموا وصوف نوفوسوه 

ِجيبح دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعواِن . فولونورجوع 
تعالى: }أح

إلى هللا، ولندرك أنَّ هوؤالء الوذيون نوتوبوعوهوم مون 

شياطين اإلنس والجّن، ال يملكون ألنفسهم وال لنا 

ضراً وال نفعاً. لذلك، قبل أن يأتي شهر رمضان، 

اجلس بين يدي ربّك وقل له: يا رّب، لقد ابتوعودت 

عنك كثيراً، وسرت في طريوق الوغووايوة كوثويوراً، 

وها أنا راجع إليك، وسيتقوبّولوك هللا توعوالوى، وهوو 

توب  -وهذا شهور الوتووبوة  -الذي يعفو عن عباده 

 -إلى هللا، فإنه تعالى يحّب التّوابين والمتطّهوريون 

وهذا شهر المغفرة والّرحمة، وهذا شوهور الوعوتوق 

 من النار والفوز بالجنّة"...

وفي نهاية المطاف، نولوتوقوي بورسوول هللا )ص ، 

وهو يتحدّث عن شهر رمضوان، فويوقوول )ص : 

"أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر رمضان بالبوركوة 

أكوثور  -والّرحمة والمغفرة، شهره أبرك الّشهوور 

وأيّواموه أفضول األيوام، ولويوالويوه  -الشهور بََركة 

أفضل الليالي، وساعواتوه أفضول السواعوات، وقود 

وأيوة ضويوافوة أكورم  -دحعيتم فيه إلى ضيوافوة هللا 

علتوم فويوه مون أهول  -وأعظم من هذه الّضيافة  وجح

كرامته. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فويوه عوبوادة، 

وعملكم فيه موقوبوول، ودعوا كوم فويوه مسوتوجواب، 

فاسألوا هللا بنيّات صوادقوة، وقولووب طواهورة، أن 

رم  يوفّقكم لصيامه وتالوة كتابه، فإّن الشقّي من حح

 غفران هللا في هذا الّشهر العظيم".

علينا أن نعدّ أنفسنا إعداداً تحت رعاية هللا، وفوي 

خّطه وسنّة رسوله )ص ، وفي منهج األئّموة مون 

أهل البيت)ع ، "حوتوى ألوقواك 

يوم القيامة عني راضياً، وعن 

ذنوبي غاضياً، قد أوجبوت لوي 

موونووك الووّرحوومووة والووغووفووران، 

وأنزلتني دار الوقورار وموحوّل 

 األبرار".


